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Правда

ЈУБИЛЕЈ

НОВА МАКЕДОНИЈА

ДЕСЕТ ГОДИНИ КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ

Покажавме дека граѓанинот
е посилен од државата

ФРАНСОА АНДРО, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МЕЃУНАРОДНАТА
УНИЈА НА ИЗВРШИТЕЛИ

Продолжете
по истиот пат,
одлично ви оди

На моите колеги во Македонија сакам да им честитам на работата и да им порачам да продолжат по истиот пат затоа што
секогаш се активни. Кога човек
ја држи судбината во своите раце секогаш е добар знак. Тие во
Македонија во изминатите десет
години постигнаа голем успех.
Нивната работата е скоро совршена, но секогаш може да се подобруваат работите. Јас како
претставник на Меѓународната
унија на извршители сум тука да
помогнам при хармонизирање на
работата на извршителите со
европските стандарди. И ние го
промовираме меѓународниот кодекс на извршување, кој е еден
вид стандард што во себе содржи 34 членови и е препорака до
сите држави, не само до Македонија, до Министерството за правда, пред сѐ, да се хармонизира законодавството со кодексот.
Меѓународната унија на извршители е формирана во 1952
година и во моментов има 85
земји-членки. Комората на извршители на Република Македонија е членка од 29 ноември
2007 година

Претседателот на Комората, Зоран Петрески, во своето обраќање пред гостите
Европската комисија во извештајот за напредокот на земјата во
процесот за приближување кон ЕУ,
од 2014 година нема какви било забелешки на работата на извршителите. И сите институции во Македонија се едногласни во заклучокот
дека извршувањето е една од најуспешните реформи во македонскиот правосуден систем. А самото воведување на системот на извршување го оправда своето постоење и ги
положи сите испити во изминатите
десет години.Комората на извршители, која го одбележа својот десетгодишен јубилеј, деновиве органи-

зираше свечена академија на која
присуствуваа многу гости од фелата како и претседателката на Меѓународната унија на судски извршители Франсоа Андро, и министерот
за правда, како и гости од регионот.
- Почит и благодарност до сите
вас, за основачите кои го изодеа трнливиот пат на докажувањето дека
извршувањето е столб на секој правосуден систем, па така и на македонскиот - рече претседателот на
Комората, Зоран Петрески, во своето обраќање пред гостите.
- Нашето постоење е гаранција
дека пресудите ќе се извршат, а до-

говорите ќе се спроведат. Не само
државата, туку и компаниите и граѓаните се сигурни дека можат да
потпишат договори и да бидат сигурни дека истиот ќе биде реализиран. Да добијат пресуда и да бидат
сигурни дека истата ќе се спроведе.
Ние враќаме работници на работа,
враќаме неисплатени плати на работниците во приватни компании,
но и од државата. Ние покажуваме
дека граѓанинот е посилен од државата. Наша работа е правдата, наша
работа е да спроведуваме правда и
да ја направиме достапна за секого
- порача Петрески.

Досегашната работа на
извршителите низ бројки
1. наплатени

830 милиони евра

2. примени

895 илјади барања

3. реализирани

291 илјада предмети

4. процент на реализација

33 отсто

Како се воведе професијата извршител во Македонија
Се поч на од опре дел ба та на
Македонија дека системот на извр шу ва ње не оп ход но мо ра да се
про ме ни од ко рен би деј ќи бе ше
оценет како тром, бавен, неефика сен.
Во 2003 година се изврши една се оп фат на ана ли за на си сте мот на из вр шу ва ње во РМ, што
прет ста ву ва ше ос но ва за Ми ни стерс тво то за прав да да офор ми ме ѓу ре сор ска гру па и да поч не со про це сот на кре и ра ње не што но во во др жа ва та. Кре и ра ње си стем што ќе би де брз, ефи ка сен и ќе овоз мо жи не пре че на
ре а ли за ци ја на пра во то кон ста ти ра но со пра во сил ни и ко неч ни од лу ки.
Ми ни сте рот за прав да Вал дет Џа фе ри ве ли де ка про це на та на состојбите во извршувањето ука жу ва ле де ка има над
300.000 из врш ни пред ме ти, кои
со го ди ни, а не ре тко и со де це нии сто е ле во ма ке дон ски те су до ви.
- Оваа број ка, за жал, се по ка жа де ка е пре ни ска од она
што на ви сти на се слу чу ва ло во
македонските судови. Подготвувај ќи го транс фе рот на ста ри те
из врш ни пред ме ти од су до ви те
кај из вр ши те ли те во пер и о дот

2008-2009, се вр ше ше по пис на
си те ста ри пред ме ти во се кој од
македонските судови. Притоа се
утврди дека бројката на предмети те е над 600.000 ил ја ди пред ме ти. Ана ли зи рај ќи од ка де се
ва кви те раз ли ки во фор мал ни те по да то ци и со стој би те на те рен, се кон ста ти ра ше де ка тоа
се дол жи на раз лич ни от трет ман на за вр шен пред мет во из врш на по стап ка. Име но одре де ни су до ви сме та ле де ка со мо мен тот на ис пра ќа ње на из врш но то ре ше ние до Служ ба та за
оп штес тве но кни го водс тво прет ход ник на За во дот за пла тен про мет, пред ме тот во су дот
е за вр шен и го тре ти ра ле ка ко
ад акта, при тоа не во деј ќи сме тка да ли по та кви от пред мет на вистина следувало извршување,
од нос но нап ла та од сме тка та на
должникот. Работата на креирање на новиот систем беше тешка
и ис цр пу вач ка, но и крај но инс пи ра тив на би деј ќи ра бот на та
група имаше максимална слобода во кре и ра ње то на си сте мот,
што ре зул ти ра ше со кре а тив ност и по све те ност - ве ли Џа фе ри.
Пр ви те 41 из вр ши тел беа из брани во мај 2006 година врз ос-

но ва на ог ла си на Ми ни стерс тво то за прав да. Прет ход но би ле одр жа ни две ис пит ни се сии
за кан ди да ти за из вр ши те ли и
тоа во фе вру а ри и април ка де
што по ла га ле око лу 100 ли ца, а
по ло жи ле око лу 70. При тоа из бо рот на из вр ши те ли те се вр шел спо ред по стиг на ти от ус пех
од ис пи тот, од нос но бро јот на
осво е ни те по е ни од ус ни от дел
на испитот, кој, пак, бил предусловен со претходно полагање на
пра ктич ни от дел на ис пи тот од нос но изра бо тка на из врш ни
на ло зи, зак лу чо ци за пис ни ци и
слич но. На 25 мај 2006 го ди на
41 ли це до би ја по вел би за ра бо та, по што именуваните изврши-

тели беа подготвени и почнаа со
ра бо та.
Ре зул та ти те од ра бо та та на
из вр ши те ли те по ка жу ва ат де ка
во из ми на ти те де сет го ди ни тие
до би ле за ра бо та над 900.000
предмети, при што само за предме ти те што се од не су ва ат на
нап ла та на па рич ни по ба ру ва ња се нап ла те ни над 830 ми ли о ни евра, кои по втор но се вле а ле во прав ни от про мет на зем ја та и нор мал но се ефе кту и ра ле
на сто панс тво то на зем ја та.
При тоа, сле де ње то на ди на ми ка та на из вр шу ва ње то по ка жа
де ка 54 от сто од из вр ше ни те
пред ме ти за вр ши ле во рок од 3
ме се ци, 10 от сто до 6 ме се ци, 11

от сто до 1 го ди на, а оста то кот
над 1 го ди на.
- Ми ни стерс тво то за прав да
низ го ди ни те прет ход но по сто ја но и не пре че но го сле ди функ ци о ни ра ње то на но ви от си стем
на извршување, и тоа како од аспект на ефе кти од из вр шу ва ње то, та ка и од ас пект на ус пеш ност на ра бо та та на из вр ши тел ска та долж ност. При тоа со за до волс тво се кон ста ти ра ше, де ка но ви от си стем на из вр шу ва ње на извршните исправи, е исклу чи тел но функ ци о на лен, ефи ка сен и да ва ек стрем но по зи тив ни ре зул та ти - оце ну ва ми ни сте рот за прав да Вал дет Џа фе ри.

На Балканот извршители работеле
според декрет на Наполеон
На Балканот, извршувањето почнало уште во далечната 1930 година, кога Македонија била дел од
тогашното кралство на Србите, Хрватите и Словенците. Самата постапка на извршување била регулирана во различни закони, а органите на кои им
била дадена можноста да извршуваат биле меѓу-

себно различно организирани. Во зависност од регионот, во некои делови извршувањето го правеле
полициските службеници, а некаде, пак, одделно
назначените кралски судски извршители кои работеле според царскиот декрет на Наполеон од 1813
година.

